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Jamsessies in 't Witte Hoes

Muziekliefhebbers, die graag in een intieme sessie muziek willen maken of er naar willen luis-
teren, die doen er goed aan om op zondag 28 januari naar 't Witte Hoes te komen, waar de 
derde jamsessie van de Culturele Commissie Adorp in het winterseizoen 2017-2018 plaats 
vindt. In totaal gaat het om vier sessies, waarvan de volgende, en ook al weer de laatste, valt 
op 18 februari.

Het is voor het vijftiende seizoen, dat de CCA deze activiteit organiseert. Inmiddels zijn de 
jamsessies niet meer uit Adorp weg te denken. Ze zijn inmiddels een begrip in de regio en zelfs 
daarbuiten. Steeds meer muziekliefhebbers weten de weg ernaar toe te vinden. Lou Leeuw is 
steeds als vaste muzikale gast van de partij. De samenstelling van de rest van de band wis-
selt steeds. Liefhebbers kunnen alleen of met anderen nummers (mee) spelen. Ook complete 
bands zijn welkom. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Dat geldt echter niet voor bla-
zers. Zij dienen hun eigen instrumenten mee te nemen. De jamsessies beginnen steeds om 
16.00 uur en de toegang is gratis.

N361 Schoon

Vorig jaar om deze tijd zijn we met een groep vrijwilligers gestart om het  deel N361 van Win-
sum naar de Walfridusbrug schoon te maken en  schoon houden.

Allen	hadden	min	of	meer	de	zelfde	gedachte:	er	ligt	veel	rotzooi	langs	de	weg	en	het	fietspad.	
We kunnen ons er aan blijven storen of we ruimen het op. En dat laatste hebben we het af-
gelopen jaar gedaan. Elke maand met een paar vrijwilligers een gedeelte van Winsum naar de 
brug	aflopen	en	alles	meennemen	wat	je	tegenkomt.

Zeker de eerste keren was dat veel. De vuilniszakken werden te zwaar om mee te lopen. Na 
een oproep om een bolderkar, waar ook al heel snel positieve reactie op kwam, werd het een 
stuk gemakkelijker onderweg.

Na een jaar ‘ervaring’ hebben we ook wat meer inzicht in wat er zoal ligt. Een globale omschrij-
ving	van	de	gebruiker	van	de	weg	en	het		fietspad		die	zijn	sporen	achterlaat:		het	meeste	afval	
is energie- en alcoholische drank, rookwaar en fastfoodketen gerelateerd. Daarnaast frisdrank 
en snoepverpakking en overige rommel.

Naar de zomer toe nam de afvalstroom wat af en dat leek door te zetten naar het eind van 
het jaar, maar november en december gaven toch weer een slechter beeld. We hopen dat dat 
even tijdelijk is en dat er daadwerkelijk een besef komt van de weggebruikers, automobilisten 
en	fietsers,	om	het	afval	even	mee	naar	huis	te	nemen	en	het	daar	weg	te	gooien.	

Al met al hebben we nu ruim 200 kg opgehaald. En dan is veel glaswerk niet meegerekend 
omdat dit direct in de glascontainer gedaan wordt.  En ook niet de illegale stort bij de picknick-
tafel aan de ‘Oude weg’ tussen Groot Wetsinge en het  gemaal. Hier ligt regelmatig bouwafval 
en de blikvanger is regelmatig volgepropt met afval. 

Bij dezen  ook weer dank aan de milieudienst van de gemeente Winsum. Altijd weer bereid om 
de volle containers te legen. En natuurlijk de vrijwilligers die samen het hele jaar het  traject  
schoon proberen te houden.

Belangstelling om mee te helpen? Aanmelden kan via  n361schoon@winsumschoon.nl

Als we er nu samen om denken en het afval meenemen naar huis en het daar in de container 
doen, is de hulpvraag overbodig en kunnen de vrijwilligers zich elders nuttig maken.

Met schone groet,
N361schoon


